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مجتمع وإقتصاد
تحقيق ثمة طريقان ال يمكن السير فيهما في الوقت نفسه ،فإما االنسياق في ملهاة «دراسة الفقر» نفسه التي
تقودها األمم المتحدة ،أو بحث أسبابه الحقيقية الكامنة في البنى االجتماعية المحلية والنماذج االقتصادية
الريعية وارتهانها للخارج ،إلنارة درب التغيير االجتماعي والتحرر الوطني

«خطوط الفقر» ملهاة عن خطوط اإلفقار واالسـ ـ
فراس أبو مصلح
السياسات االجتماعية -االقتصادية
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ـ ــززت ال ـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــع الـ ــري ـ ـعـ ــي
واالحـ ـتـ ـك ــاري لــاق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي
وكــرســت تــركــز الـنـشــاط االقـتـصــادي
فــي العاصمة وضواحيها «أوجــدت
بـ ـيـ ـئ ــة مـ ـن ــاسـ ـب ــة ل ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة مـ ـع ــدالت
البطالة والفقر وانخفاض مستويات
املـ ـعـ ـيـ ـش ــة ل ـل ـش ــري ـح ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى مــن
املــواطـنــن» ،إذ ارتـفــع مــؤشــر أسعار
املستهلك بنسبة  %80.3بــن عامي
 2005و2013؛ وك ــان ــت وطـ ـ ــأة ه ــذا
ال ـت ـض ـخــم ال ـه ــائ ــل أكـ ـب ــر ع ـل ــى ذوي
الدخل املتدني الذين «تبقى قدرتهم
عـ ـل ــى زي ـ ـ ـ ــادة إنـ ـف ــاقـ ـه ــم أقـ ـ ــل بـكـثـيــر
مـ ــن وت ـ ـيـ ــرة ارتـ ـ ـف ـ ــاع األس ـ ـ ـعـ ـ ــار» ،مــا
ً
ينعكس «تــآكــا مـتــزايـدًا فــي الـقــدرة
الشرائية لألسر ،وبالتالي تناقصًا
فــي مـسـتــويــات اإلش ـبــاع الـتــي كانت
تحصل عليها» .كانت تلك خالصة
دراسة صادرة عن املركز االستشاري
ل ـل ــدراس ــات وال ـتــوث ـيــق ،مــوضــوعـهــا
«تطور كلفة املعيشة وخطوط الفقر
في لبنان_ للفترة  .»2013-2005لكن
الغريب أن الدراسة التي تستحضر

حوالى  %8من اللبنانيين
يعيشون تحت خط
الفقر األدنى
م ـف ـهــوم «االس ـت ـب ـع ــاد االج ـت ـمــاعــي»
الذي يبحث في العالقات الدولية (أي
عالقات التبعية) والبنى االجتماعية
املولدة للفقر عوض االكتفاء بوصف
األخير وقياسه ،تنصرف لالنشغال
ب ـت ـحــديــث ت ـق ــدي ــرات األم ـ ــم امل ـت ـحــدة
ل ـ ـ ــ«خ ـ ـ ـطـ ـ ــوط الـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــر» و«م ـ ـتـ ــوسـ ــط
ال ـس ـع ــرات الـ ـح ــراري ــة» ال ـت ــي يـنــالـهــا
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي يـ ــوم ـ ـيـ ــا ،عـ ـ ـ ــوض ب ـحــث
األسباب البنيوية للظاهرة ،كنسبة
كل من الــواردات والصادرات والدين
الـعــام إلــى الناتج املحلي اإلجمالي،
وعــدالــة تــوزيــع الــدخــل فــي املجتمع،
ون ـ ـس ـ ـبـ ــة االن ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــراط فـ ـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي املـ ـ ـج ـ ــان ـ ــي ،وذل ـ ـ ـ ــك وف ــق
م ـف ـهــوم «االس ـت ـب ـع ــاد االج ـت ـمــاعــي»
ال ــذي حـكـمــت ال ــدراس ــة أن ــه «ل ــم يــرق
إلــى مستوى نموذج قياسي يدرس
الـعــاقــة بــن املـتـغـيــرات» ،وأن ــه «غير
قابل للتطبيق»!
«ل ـح ــق االرتـ ـف ــاع األع ـل ــى (ف ــي مــؤشــر
أسـ ـ ـع ـ ــار املـ ـسـ ـتـ ـهـ ـل ــك) أسـ ـ ـع ـ ــار امل ـ ــواد
الـغــذائـيــة والـتـعـلـيــم بنسبة %82.19
و %65.23على التوالي ،يليها السكن
( )%60.2واالسـ ـتـ ـجـ ـم ــام وال ـت ـس ـل ـيــة

واملـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــم ( )%44.5وال ـ ـع ـ ـنـ ــايـ ــة
الـشـخـصـيــة وس ـل ــع أخ ـ ــرى ()%44.5
وامل ـ ــاء وال ـك ـهــربــاء والـ ـغ ــاز (،)%41.6
ثـ ـ ــم امل ـ ـ ـفـ ـ ــروشـ ـ ــات وصـ ـ ـي ـ ــان ـ ــة امل ـ ـنـ ــزل
( ،)%33.96فالنقل واالتصاالت ()%22
وامللبوسات واألحذية ( ،)%16وآخرها
الـ ـصـ ـح ــة ( ،»)%14تـ ـق ــول الـ ــدراسـ ــة
مـ ـسـ ـتـ ـن ــدة ألرقـ ـ ـ ـ ــام إدارة اإلح ـ ـصـ ــاء
املركزي .تلفت الدراسة إلى أن اإلنفاق
على الـغــذاء والـسـكــن مــع مستلزماته
(أي اإلنفاق على الحاجات األساسية
ذات الـطـلــب غـيــر امل ــرن نسبيًا) «بقي
يستحوذ على القسم األكبر من نفقات
األس ــرة فــي مختلف ال ـس ـنــوات ،ال بل
ارتفع ثقلها في ميزانية األسرة بشكل
متزايد( ...وذلك) لدى كل فئات الدخل
مــن دون اسـتـثـنــاء» ،عــاكـســا «الـطــابــع
االحتكاري لألسواق املحلية» ،والذي
ً
ي ـب ـقــى «عـ ــامـ ــا ح ــاس ـم ــا فـ ــي ارتـ ـف ــاع
األسـعــار» ،إلــى جانب أثــر السياسات
امل ــالـ ـي ــة وال ـن ـق ــدي ــة وارتـ ـ ـف ـ ــاع أس ـع ــار
األراضـ ـ ـ ـ ــي (ن ـت ـي ـج ــة ضـ ـي ــق مـ ـج ــاالت
ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـيـ ــف وانـ ـ ـ ـف ـ ـ ــات امل ـ ـضـ ــاربـ ــات
ال ـع ـقــاريــة) ،وبــالـتــالــي ارت ـف ــاع أسـعــار
سـ ــائـ ــر الـ ـسـ ـل ــع وال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ع ــام ــة.
ي ــاح ــظ ال ـت ـقــريــر ك ــذل ــك أن «اإلنـ ـف ــاق
على ال ـغــذاء وامل ــاء واملـحــروقــات يبلغ
ذروت ـ ـ ـ ــه فـ ــي مـ ـن ــاط ــق فـ ـقـ ـي ــرة نـسـبـيــا
كالبقاع والنبطية ولبنان الشمالي،
فيما تنخفض هــذه البنود إلــى أدنى
مستوياتها في بيروت وجبل لبنان،
لترتفع فيهما في املقابل نفقات النقل
والـتـعـلـيــم وال ـص ـح ــة» ،بـشـكــل يـظـ ّـهــر
أثــر ارتـفــاع أسـعــار السلع والخدمات
األس ــاسـ ـي ــة ف ــي زي ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـف ــاوت فــي
املــداخـيــل بــن الـطـبـقــات االجتماعية،
وأيضًا بني املركز االقتصادي للنظام،
أي بـ ـ ـي ـ ــروت وضـ ــواح ـ ـي ـ ـهـ ــا ،وس ــائ ــر
املناطق (األطراف) .في السياق نفسه،
تشير الــدراســة إلــى «خــارطــة األحــوال
املـعـيـشـيــة» ل ـعــام  ،2004وال ـت ــي تبني
تفاوت نسب الفقر في املناطق بتفاوت
تــوافــر الـخــدمــات االســاسـيــة كالسكن
واملياه والكهرباء والصرف الصحي،
وباألساس مستوى الدخل والتفاوت
ف ـ ــي ط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
الـ ـس ــائ ــد؛ ل ـي ـس ـت ـعــرض ن ـس ـبــة األس ــر
«املحرومة» إلى إجمالي األســر ،وهي
 %50.1فـ ــي ال ـن ـب ـط ـيــة و %44.5فــي
الجنوب و %42.4في الشمال و%33.4
فــي ال ـب ـقــاع و %22.2فــي جـبــل لبنان
و %9.1في بيروت (!) ،ليكون مجموع
األسر تلك في لبنان  %30من إجمالي
العائالت.
«اشتدت حدة الفقر في الدول النامية
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ه ـي ـم ـنــة ال ـس ـي ــاس ــات
االقتصادية الليبرالية املفروضة من
ق ـبــل م ــؤس ـس ــات ال ـع ــومل ــة ،كـصـنــدوق

الـ ـنـ ـق ــد ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي وال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـ ــدولـ ـ ــي،
فـتـصــاعــدت ال ــدع ــوات للتخفيف من
ح ــدة ال ـف ـقــر ،مــن دون أن تــرقــى حتى
تــاريـخــه إلــى مستوى اجـتـثــاث الفقر
م ــن خ ــال م ـعــال ـجــة أس ـب ــاب ــه» ،تـقــول
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،ق ـب ــل أن ت ـ ـعـ ــاود ال ـغ ــوص
فـ ــي ت ــوص ـي ـف ــات ال ـف ـق ــر وم ــؤش ــرات ــه
الـتــي تـلــوكـهــا أدب ـي ــات األم ــم املتحدة
وج ـم ـع ـيــات «امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي» الـتــي

ت ـ ــدور ف ــي ف ـل ـك ـهــا ،ف ـت ـت ـن ــاول دراسـ ــة
لــأمــم املـتـحــدة حــول الفقر فــي لبنان
ع ـ ــام  ،2008اس ـت ـن ــدت بـ ــدورهـ ــا إل ــى
دراســة أجراها اإلحصاء املركزي بني
عامي  2004و« ،2005خلصت إلى أن
حــوالــى  %8مــن اللبنانيني يعيشون
تـحــت خــط الـفـقــر األدن ــى امل ـقــدر ب ــ2.4
دوالر لـلـفــرد فــي ال ـي ــوم ،وأن حــوالــى
 %20.5م ـن ـهــم ي ـع ـي ـشــون ت ـحــت خط

الفقر األعلى املقدر بـ 4دوالرات يوميًا،
م ــا يـعـنــي أن ثـلــث الـشـعــب الـلـبـنــانــي
ت ـقــري ـبــا ي ـع ـيــش ت ـح ــت خ ــط ال ـف ـق ــر».
تنشغل الــدراســة بتفاصيل تقديرات
األم ــم املـتـحــدة لــ«مـتــوســط السعرات
الـحــراريــة للبناني يــومـيــا» وبتفنيد
أص ـنــاف الـسـلــة الـغــذائـيــة ال ـتــي تبني
نـ ـ ـش ـ ــرات أسـ ـ ـع ـ ــار وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد
والتجارة أن سعرها تضخم بنسبة

شركات

 FNBيستحوذ على  CFHبـ 11مليون دوالر

ق ـ ـبـ ــل ي ـ ــوم ـ ــن أعـ ـ ـل ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــرف FNB
االستحواذ على غالبية أسهم شركة
( CFHكـ ــوربـ ــورت فــاي ـن ـنــس ه ــاوس)
التي تـقـ ّـدم خــدمــات مالية خاصة في
م ـجــال عـمـلـيــات الــدمــج واالس ـت ـحــواذ
وتـ ــأس ـ ـيـ ــس ال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق الـ ـعـ ـق ــاري ــة
وإدارت ـه ــا .وبحسب مـصــادر مطلعة،
ف ــإن امل ـص ــرف اس ـت ـحــوذ عـلــى %95.5
مــن األس ـهــم بقيمة  11مـلـيــون دوالر،
وذلـ ـ ـ ــك ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى نـ ـت ــائ ــج ال ـت ـق ــوي ــم
الـ ــذي أجـ ــري ألصـ ــول ال ـش ــرك ــة ،إال أن

املعطيات املتداولة في السوق تشير
إلى أن أسعار التقويم جاءت أعلى من
األسعار السوقية ملثل هذه الشركات،
ال ـ ـتـ ــي بـ ـن ــت خـ ـب ــرتـ ـه ــا عـ ـل ــى أس ـ ــاس
االس ـت ـث ـم ــارات ف ــي م ـج ــال ال ـع ـق ــارات،
فـيـمــا بـقـيــت خـبــرتـهــا م ـتــواض ـعــة في
مجال الخدمات األخرى.
وك ـ ــان مـ ـص ــرف  FNBوشـ ــركـ ــة CFH
قـ ــد ك ـش ـف ــا عـ ــن ال ـص ـف ـق ــة فـ ــي مــؤت ـمــر
صحافي يــوم االثـنــن املــاضــي ،وذلــك
بـ ـع ــدم ــا اسـ ـتـ ـحـ ـص ــل املـ ـ ـص ـ ــرف ع ـلــى

مــوافـقــة مـصــرف لـبـنــان ،وبـعــد إنجاز
االتفاق على طريقة اإلدارة واألهــداف
ال ـتــي يـفـتــرض بــالـشــركــة أن تحققها
خ ــال الـفـتــرة املـقـبـلــة .ول ــم تمثل هــذه
الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل م ـ ـفـ ــاجـ ــأة ب ـ ــن أوس ـ ـ ــاط
املتابعني ألعمال الشركات املالية في
لبنان ،نظرًا إلى الصداقة التي تجمع
بني رئيس مجلس إدارة املصرف رامي
ال ـن ـم ــر ،وم ــؤس ــس  CFHف ـ ــوزي ف ــرح.
فــاالث ـنــان ي ـت ـحــدران م ــن أص ــل واح ــد،
وتجمعهما صــداقــة قديمة .فاالتفاق

ينص على أن يستحوذ املصرف على
 %95.5مــن أس ـهــم ال ـشــركــة ال ـتــي كــان
يملكها فوزي فرح بنسبة  %75وكريم
شمس الــديــن بنسبة  ،%25ثــم تبقى
ّ
حصة «رمــزيــة» لكل من فــرح وشمس
ال ــدي ــن نـسـبـتـهــا  %4.5م ــن األس ـه ــم،
مقابل أن يحافظ املـصــرف على فرح
في إدارة هذه الذراع االستثمارية من
خالل مجلس إدارة خاص يرأسه فرح.
أم ــا ال ـشــركــة املـسـتـحــوذ عـلـيـهــا ،فهي
أصـبـحــت ذراعـ ــا اسـتـثـمــاريــة ملصرف

«فـ ـ ــرسـ ـ ــت نـ ــاش ـ ـيـ ــونـ ــال ب ـ ـ ـنـ ـ ــك» ،وقـ ــد
أوضح الطرفان خالل إعالن تفاصيل
ال ـص ـف ـق ــة ،أن ـه ـم ــا ي ـس ـع ـيــان م ــن أج ــل
تطوير هذه الذراع االستثمارية «إلى
رخ ـصــة بـنــك أع ـم ــال عـنــد ال ـض ــرورة»
اس ـت ـنــادًا إل ــى الـسـجــل املـهـنــي لشركة
 CFHوخ ـب ــرات ـه ــا وال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـتــي
أن ـجــزت ـهــا ،ن ـظ ـرًا إل ــى كــون ـهــا «تــدخــل
ضمن اختصاص البنك االستثماري
وفــق املـهـمــات الـتــي تـحــددهــا تعاميم
البنك املركزي» .فالنمر يعتقد أن هذه

